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Geachte heer/mevrouw, 
 
Algemeen 
 

 It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer 
en de Waddenvereniging volgen de vele ontwikkelingen binnen het waddengebied met grote 
zorg. De afgelopen jaren ontwikkelen zich steeds meer initiatieven op het gebied van 
delfstoffenwinning. Deze initiatieven op het gebied van delfstoffenwinning leggen 
gezamenlijk met andere activiteiten een steeds grotere claim op het natuurgebied. Zo zijn er, 
wat delfstoffenwinning betreft, plannen voor gaswinning onder de westelijke Waddenzee, in 
de kustzone bij Terschelling en Schiermonnikoog. Ook zijn er plannen voor zoutwinning 
onder het Wad. Zoutwinning is een activiteit die op vele andere locaties in West-Europa 
plaats kan vinden en waarvan het maatschappelijk belang niet in verhouding staat met het 
risico op onherstelbare gevolgen voor Nederlands enige natuurlijk Werelderfgoed. 
Zoutwinning is dan ook een onwenselijke activiteit in een werelderfgoed dat nota bene 
aangewezen is vanwege zijn ongestoorde dynamische processen 

Naast activiteiten op het gebied van delfstoffenwinning vinden er nog vele andere 
activiteiten plaats in en aan de randen van het gebied. Zo speelt onder andere visserij een 
wisselende rol, wordt er veel gebaggerd en zijn er plannen voor dijkverhogingen en 
havenuitbreidingen.  

Bovendien speelt, naast de onzekerheid over de gevolgen van de veelheid van 
activiteiten, de grote onzekerheid over de ontwikkelingen in het zeespiegelniveau en van ons 
klimaat. Hoewel in het Waddengebied een versnelling van de zeespiegelstijging op basis van 
een gemiddeld niveau op dit moment niet meetbaar is, is er wel sprake van een toename van 
het getij gedurende de laatste 20 jaar met een toename van het gemiddelde 
hoogwaterniveau. 
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Al met al vindt er een cumulatie van menselijke ingrepen in het Waddengebied plaats. 

Ingrepen waarvan per activiteit niet altijd helder is wat de gevolgen voor het gebied en de 
natuurwaarden zijn. Er is vaak grote onduidelijkheid over de gevolgen van bepaalde 
activiteiten op zichzelf en in samenhang met andere activiteiten. Complicerende factor hierbij 
is ook nog eens de onvoorspelbaarheid van natuurlijke veranderingen en de constante 
dynamiek van het systeem. 

 Om bovenstaande redenen moet in de belangenafweging het belang van elke 
activiteit in het gebied worden gewogen ten opzichte van het natuurbelang. Het behoud en 
de verbetering van het Waddengebied is van groot maatschappelijk belang en elke activiteit 
dient te worden gewogen ten opzichte van het risico op onherstelbare gevolgen voor 
Nederlands enige natuurlijk Werelderfgoed. Ten aanzien van de gaswinning dienen dan ook 
zware eisen te worden gesteld aan de controle (monitoring), grenswaarden, de 
maatschappelijke verantwoording en aansturing. De afgelopen jaren zijn goede ervaringen 
opgedaan met de samenwerking met de NAM en de monitoring van de huidige gaswinning. 

 
Onafhankelijke peer review modellen 
 

Wat gaswinning betreft is het zaak om meer dan zeker te zijn over de gevolgen. Of en 
in welke mate er gevolgen optreden door gaswinning hangt onlosmakelijk samen met de 
bodemdalingsnelheid en de hoeveelheid bodemdaling die er veroorzaakt wordt. En hier zit 
nu precies het probleem. De modellering hiervan blijkt een onzekere factor in het geheel.1 De 
modellen die gebruikt werden voor de winningsplannen van 2003 voldeden niet2, de NAM 
krijgt opdracht om nader onderzoek te doen. Het is uit de aanvraag en de concept- 
beschikking vervolgens niet helder hoe het leerproces de afgelopen jaren is verlopen. Wat is 
de exacte situatie op het moment van de aanvraag, wat waren de oorspronkelijke 
voorspellingen voor datzelfde moment, wat is er precies aangepast (drukken, meer velden of 
blokken, compressie, overige modelparameters)? Wat is het te verwachten verloop vanaf 
heden en welke potentiële velden ( op basis van nieuwe winningsplannen ten noorden van 
Nes) liggen nog in het verschiet? Wat zijn de morfologische en ecologische gevolgen van 
gaswinning vanaf de start van de winning? 

Wat ons namelijk opvalt is dat, ondanks het feit dat het oude model al na 8 jaar niet 
meer bevredigend bleek, er van het nieuwe geomechanisch model wel verwacht wordt dat 
het vrijwel exacte voorspellingen kan doen voor het jaar 2035. Het valt daarbij op dat de 
productievoorspelling gedurende de laatste 15 jaar dermate laag is dat de vraag zich 
voordoet of daar 3 installaties mee draaiende gehouden kunnen worden, of dat er plannnen 
zijn voor extra velden. Uit de tekst leiden wij verder af dat het nieuwe model onder andere 
gecreëerd is om de gemodelleerde bodemdaling in overeenstemming te brengen met de 
vanaf 1986 gemeten bodemdaling.  

Boven de in 2007 begonnen gaswinning uit de Waddenvelden is tot op heden nog 
weinig bodemdaling gemeten. Maar de onzekerheid in de voorspellingen is volgens ons  

                                                
1
 A. Houtenbos, 2011. Bodemdaling Waddenzee 1977-2011. p. 1. 

2
 Aanvraag aardgaswinningsplan Ameland-oost 2011, 2011. p. 13. 
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dermate groot, dat niet geconcludeerd mag worden dat de bodemdaling ook in de nabije 
toekomst onder de verwachting zal blijven.  

De natuurbeschermingswet vereist dat wetenschappelijk onomstotelijk vast staat dat 
significante gevolgen uitblijven. In de wetenschap bestaat echter geen consensus over de 
zeespiegelstijging, de verwachtte bodemdaling(snelheid) en de wijze waarop de 
bodemdaling in ruimte en tijd zal plaatsvinden. Aangezien de bodemdaling(snelheid), 
sedimentatiesnelheid en de zeespiegelstijging de pilaren zijn waarop het gehele bouwwerk 
steunt verzoeken wij u een onafhankelijk onderzoek naar de bodemdaling(snelheid) 
modellen te laten verrichten en te (laten) faciliteren. Het onderzoek dient om nader te 
onderbouwen waarom het door NAM gehanteerde bodemdaling(snelheid)model een reële 
worst-case situatie is. Bij dit onderzoek moeten alle stakeholders worden betrokken en 
onafhankelijke experts, zoals die van het SODM, worden ingezet. De onderzoeken waartoe 
de NAM in de diverse ontwerp-besluiten, die nu ter inzage liggen, verplicht wordt dienen ook 
in deze context plaats te vinden. Op basis van de uitkomst van het onderzoek naar de 
bodemdaling(snelheid) modellering dient een (nieuwe) (integrale) passende beoordeling van 
deze wijzigingen van de activiteiten in combinatie met andere activiteiten gemaakt te worden. 
Deze dient dan alvorens de vergunning definitief te verlenen via de gebruikelijke procedure 
ter inzage komen te liggen. 
 
Zeespiegelrijzingscenario 
 

Ook het zeespiegelrijzingscenario dient telkens aangepast te worden aan de meest 
recente IPCC en KNMI scenario’s. Hierbij dient, gezien het voorzorgsbeginsel, met het 
scenario worden gerekend dat de meeste zeespiegelstijging voorspeld. Daarnaast kan 
wellicht extra zekerheid worden ingebouwd door een zekere marge binnen de gebruiksruimte 
niet te vullen met activiteiten. Het gebruik van het worst-case zeespiegelrijzingscenario dient 
in de vergunningsvoorschriften verplichtend te worden opgelegd. 

 
Hand aan de kraan 
 

Op p. 4 van de ontwerp-Nbwetvergunning Ameland wordt aangegeven dat op basis 
van het voorzorgsbeginsel de winning, afhankelijk van de aard en de ernst van deze 
schadelijke gevolgen, dient te worden getemporiseerd dan wel gestopt opdat schadelijke 
gevolgen worden voorkomen dan wel weggenomen. Wegnemen van schadelijke gevolgen is 
niet in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel.  

Het is vreemd dat in het winningsplan gesteld wordt dat het hand aan de kraan 
principe onvoldoende effectief is, terwijl het in de ontwerp-Nbwetvergunning als uitvoering 
van het voorzorgsbeginsel wordt omschreven.  
In het ontwerp-besluit wijziging winningsplan wordt aangegeven dat: ‘Een eventuele ingreep 
via “Hand aan de Kraan” is het meest effectief voor velden nabij de kombergingsgebieden en 
voor velden in het begin van hun productiegeschiedenis. Ameland, een in de nadagen van 
haar productie bevindend veld, heeft een kleinere, constante tot licht afnemende 
dalingssnelheid door een vertraging van de bodemdaling ten opzichte van de productie én 
door het nog in druk dalen van de aquifer. De belasting op de gebruiksruimte door de 
gaswinning van het Ameland veld is daardoor relatief beperkt en lange tijd min of meer  
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constant. Daardoor is het remeffect van het “Hand aan de Kraan” instrument bij stopzetting 
van deze productie zodanig beperkt dat invoering daarvan voor het Amelandveld niet zinvol 
is. ’  

Uit het citaat uit de ontwerp-Nbwetvergunning blijkt dat het hand aan de kraan 
principe beperkingen kent ten aanzien van de effectiviteit. Hoe groot zijn de beperkingen in 
effectiviteit van het hand aan de kraan principe?  Hoe zeker is het dat de gaswinning nu en in 
de toekomst binnen de gebruiksruimte blijft? 

Houtenbos stelt dat niet gegarandeerd kan worden dat de bodemdaling stopt als de 
aardgaswinning gestaakt wordt, want zelfs bij velden waar de gaswinning gestopt is, daalt de 
bodem nog altijd.3 De verwachting was dat bij het grotendeels terugdraaien/stopzetten van 
de gaswinning de bodemdaling sterk zou afnemen of helemaal zou stoppen. Houtenbos wijst 
erop dat ondanks decimering van de winning uit de gasvelden Ameland en Anjum de 
snelheid van de bodemdaling niet meer dan met de helft terugliep. Daarom is volgens 
Houtenbos de beheersbaarheid van bodemdaling door gaswinning via ‘productie met de 
hand aan de kraan’ dan ook een eenduidig door alle metingen weerlegde utopie.4 Vraag is of 
het bevoegd gezag voor de vergunningverlening nog steeds van oordeel is dat het hand aan 
de kraan principe voldoende effectief is om de bodemdalingsnelheid te beheersen voor 
zowel de Ameland als de Waddenzeevelden? En zo ja, op welke wetenschappelijke 
onderbouwing is dit gebaseerd?  

In de ontwerp-vergunning winningsplan Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen wordt 
het advies van TNO en het SODM overgenomen om een nadere studie uit te voeren naar de 
fysische achtergronden van de waargenomen tijdsafhankelijke effecten in het 
bodemdalinggedrag en mogelijke gevolgen daarvan voor de bodemdaling op langere termijn. 
Breed gedragen onderzoek naar de doorzetting van de bodemdaling, ook als de drukdaling 
nagenoeg gestopt is lijkt ons essentieel om de gevolgen van voortgaande gaswinningen te 
kunnen bepalen. Uitkomst van het onderzoek dient, zoals boven eerder vermeld is, een 
heroverwegingsmoment te zijn voor de vergunningverlening en ook op die wijze te worden 
omschreven in de vergunningsvoorwaarden zodat geborgd is dat voordat er een vergunning 
voor langere tijd verleend wordt er voldoende zekerheid is over de effecten van de activiteit. 

 
Ongestoorde referentiepunten 
 

Op verschillende plaatsen in de PB (passende beoordeling) staat dat bodemdaling 
niet tot schadelijke effecten heeft geleid, maar dat onbekend is wat er zonder bodemdaling 
zou zijn gebeurd.5 Het lijkt alsof er uitvoerig onderzoek is verricht naar de plekken waar 
bodemdaling optrad, maar er niet of onvoldoende gekeken naar plaatsen waar geen 
bodemdaling heeft plaatsgevonden.  

 

                                                
3
 A. Houtenbos, 2011. Bodemdaling Waddenzee 1977-2011. p. 31. 

4
 A. Houtenbos, 2011. Bodemdaling Waddenzee 1977-2011. p. 31. 

5
 Zie onder andere p. 79 van de Passende beoordeling. 
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Monitoring kan pas iets zeggen over de schadelijkheid van een activiteit als deze met 

de ‘autonome situatie’ vergeleken kan worden. Om de eventuele schade van de 
aardgaswinning te kunnen vaststellen, moet de toestand van deze gebieden vergeleken 
worden met de toestand van plaatsen waar geen gas gewonnen wordt. Maar deze 
vergelijking heeft weinig zin als er op de andere plaatsen weer andere schadelijke activiteiten 
plaatsvinden. Meet- en monitoringspunten dienen daadwerkelijk geborgd te zijn en verzekerd 
zijn van de afwezigheid van verstoring. 

Om te kunnen vergelijken met de ‘autonome situatie’ zijn er ongestoorde 
referentiepunten nodig. Wij bedoelen hiermee niet alleen punten waar geen aardgaswinning 
plaatsvindt, maar waar verder ook geen andere schadelijke effecten plaatsvinden. Op dit 
moment is het überhaupt nog maar de vraag of ‘ongestoorde plaatsen’ in de betrokken 
Natura 2000-gebieden te vinden zijn. Wij stellen dan ook voor om maatregelen te treffen om 
de ongestoorde toestand van de referentiegebieden te waarborgen.  

 
Meten en monitoren  
 

Er is in wetenschappelijke kringen discussie over de juiste meetpuntdichtheid. Wij 
stellen dan ook voor om in overleg met betrokken partijen de meetpuntdichtheid te 
heroverwegen. De monitoring is een essentieel onderdeel van de activiteit. De ongestoorde 
voortgang hiervan dient verzekerd te zijn. De resultaten dienen vervolgens snel en in diverse 
vormen (grafieken, kaartjes, ruwe data) openbaar gemaakt te worden.  

 

Opmerkingen per gebied: 
 

Hieronder hebben wij onze zienswijze per gebied en per vergunning gegeven. Waar 
van toepassing dienen de opmerkingen voor een bepaald gebied ook gelezen te worden als 
geldend voor de andere gebieden/ontwerp-vergunningen. 
 

 Ameland: 
 
Passende beoordeling 
 
Leesbaarheid 
 

Voor inhoudelijk op detailniveau in te gaan op de passende beoordeling nog 
opmerking vooraf. Verwijzingen naar tabellen of voorgaande paragrafen kloppen geregeld 
niet. De passende beoordeling maakt hierdoor een slordige indruk. 
 
Project 
 

In de ontwerp-Nbwetvergunning wordt gesproken van een wijziging van de 
vergunning. In de PB wordt enkel de effecten van de extra bodemdaling door de wijziging 
beoordeeld. Aangezien de nu voorliggende vergunningaanvraag de omvang van het gehele 
en ondeelbare project wijzigt, dienen ook de effecten van het gehele project passend 
beoordeeld te worden en niet slechts de top-up. Zonder deze gehele beoordeling van het  
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project ontbreekt de basis om tot een oordeel te kunnen komen over de kans op significante 
effecten op de instandhoudingdoelen van de aangewezen waarden binnen de Natura 2000-
gebieden. De tekortkoming dat de effecten van de winning onder de huidige vergunning niet 
zijn meegenomen in de beoordeling wordt vervolgens ook niet ‘goedgemaakt’ in het 
cumulatiehoofdstuk. In het cumulatiehoofdstuk worden de effecten van de huidige 
gaswinning bij Ameland (behalve in de gebruiksruimte) niet meegenomen. 

Uit de stukken komt niet duidelijk en helder naar voren wat nu precies de omvang van 
de wijziging van het project omvat. Graag zien wij duidelijk vermeld hoeveel gas er meer 
gewonnen gaat worden, hoeveel extra bodemdaling dit gaat veroorzaken (ook volgens het 
worst-case scenario), hoeveel groter het bodemdalingsvolume eventueel wordt en hoe de 
ligging van de bodemdalingsschotel in de meest ongunstige gevallen is. Pas als helder is wat 
er precies allemaal zou kunnen wijzigen kan een reële uitspraak gedaan worden over de 
effecten. 

Ook dienen extra boringen die noodzakelijk zijn voor deze wijziging van de winning te 
worden beoordeeld in deze PB aangezien de winning en boring onscheidbare fases van het 
project zijn. 
. 
Worst case benadering 
 

In het ontwerpbesluit Natuurbeschermingswetvergunning wordt uitgegaan van 38 cm 
plus of min 4 cm. In de PB had dan ook met een bodemdaling van 42 cm gerekend moeten 
worden. 
 
Invloed van de activiteit op het gebied 
 

In de PB wordt de impact van de gaswinning op het gebied regelmatig 
gebagatelliseerd. Het wordt afgezet tegen grootschalige natuurlijke processen die het gebied 
kenmerken.  

Op p. 54 van de PB wordt gesteld dat ten opzichte van de grote veranderingen die in 
het gebied optreden de bodemdaling onder invloed van gaswinning zeer klein is. Hierbij 
wordt eraan voorbij gegaan dat gaswinning niet een natuurlijk fenomeen is en wel degelijk 
meer invloed heeft dan in de PB wordt beschreven. Zo is er bijvoorbeeld, als door de 
natuurlijke dynamiek een minimaal oppervlak plaatareaal is, door de gaswinning nog eens 
een kleiner oppervlak plaatareaal beschikbaar voor vogels om te foerageren en te rusten. 
Juist in tijden van schaarste kan een klein beetje minder een groot effect op de populaties 
hebben. Nog een ander voorbeeld met betrekking op vogels. In een geheel natuurlijke 
situatie is er voor bepaalde locaties een overstromingsrisico van nesten. Door de gaswinning 
neemt dit risico op sommige plaatsen behoorlijk toe. Ook hier dient serieus naar gekeken te 
worden. Op p. 79 van de PB wordt voor de Noordzeekustzone gesteld dat de bodemdaling 
vele malen kleiner is dan de natuurlijke dynamiek en daarmee te verwaarlozen. Ook hierbij 
wordt voorbij gegaan aan het verschil tussen natuurlijke processen en door mensen 
beïnvloedde processen.  

Een menselijke ingreep in een natuurlijk systeem kan in verhouding wel ‘relatief klein’ 
zijn. Dit zegt nog niets over de gevolgen van de menselijke activiteit. De gevolgen kunnen 
best desastreus zijn. Het stellen dat de activiteit ten opzichte van de natuurlijke processen te  
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verwaarlozen is, is dan ook geen argument op basis waarvan de effecten van gaswinning 
beoordeeld kunnen worden. 

 
Beoordeling van de effecten 
 

In de PB worden de effecten niet altijd consequent uitgesplitst naar Natura 2000-
gebied. Onduidelijk is soms welk deel van de effecten binnen welk Natura-2000 gebied valt. 
Wat betreft habitattypen is onduidelijk wat de oppervlaktes van de diverse relevante 
habitattypen is in de onderscheidenlijke Natura-2000 gebieden. Voor vogelsoorten is niet 
duidelijk wat de kwantitatieve en procentuele impact is op de onderscheidenlijke populaties 
binnen de verschillende speciale beschermingszones. 
 
Indirecte effecten bodemdaling  
 

Naar onze mening komen een aantal indirecte effecten van bodemdaling 
onvoldoende naar voren. Er is onderzoek waarin geïnsinueerd wordt dat bodemdaling 
belemmerend kan werken op het herstel van mosselbanken. De mosselbanken, die rond 
1990 ten gevolge van de schelpdiervisserij uit de gehele Waddenzee zijn verdwenen, 
hebben zich volgens Kersten op Ameland-West eerder en beter hersteld dan op Ameland-
Oost. Op Ameland-Oost heeft sinds 1986 bodemdaling plaatsgevonden, op Ameland-West 
niet.6 Uit onderzoek van Kersten uit 2005, bleek dat met name op en ten oosten van het 
Amelander wantij er nog vrijwel geen nieuwe mosselbanken zich gevestigd hadden.7 In 2011 
waren er nog steeds geen teken van herstel van de mosselbanken op het wantij.8 
Daarnaast is het wad volgens Kersten op het wantij tegenwoordig veel minder slibrijk dan 
enkele decennia geleden. Volgens Kersten houdt deze verzanding van het wad indirect 
verband met de bodemdaling, toch heeft het verdwijnen van de mosselbanken hierbij vrijwel 
zeker ook een rol gespeeld.9  

Verandering van de samenstelling van de wadbodem kan er toe leiden dat de 
populatie van een soort toeneemt, maar van een andere soort weer afneemt. Volgens 
Kersten lijkt de verandering van de populatiegrootte van de Bontbekplevier, Steenloper, 
Wulp, Kluut Eidereend, Bergeend, Goudplevier, Bonte Strandloper en de Kanoet vooral 
samen te hangen met veranderingen in de samenstelling van de wadbodem. De soorten die 
zijn afgenomen (Bontbekplevier, Steenloper, Wulp en Kluut) hebben een voorkeur voor zeer  
 

                                                
6
M. Kersten, ‘Wadvogels op Ameland-Oost. Verandering van het aantal wadvogels op Ameland-Oost sinds het 

begin van de gaswinning in 1986’, 2005. p.14. 

7
 M. Kersten, ‘Wadvogels op Ameland-Oost. Verandering van het aantal wadvogels op Ameland-Oost sinds het 

begin van de gaswinning in 1986’, 2005. p.14. 

8
 Monitoring effecten bodemdaling Ameland, deel 3. 2011. p. 4. 

9
 9 M. Kersten, ‘Wadvogels op Ameland-Oost. Verandering van het aantal wadvogels op Ameland- 

Oost sinds het begin van de gaswinning in 1986’, 2005. p. 14. 
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slibrijk wad of mosselbanken, terwijl vier van de vijf soorten die zijn toegenomen (Eidereend, 
Bergeend, Goudplevier, Bonte Strandloper en Kanoet) dit type habitat juist mijden. De 
veranderingen in de wadvogelpopulaties op Ameland-Oost tussen 1972-1986 en 2000-2004 
lijken vooral gerelateerd aan het verdwijnen van de mosselbanken en de daarmee 
geassocieerde slikvelden. Toch kan volgens Kersten niet op voorhand worden uitgesloten 
dat met name de afname van Bontbekplevier, Steenloper, Wulp en Kluut ook verband houdt 
met veranderingen die samenhangen met bodemdaling. Deze soorten zijn namelijk op 
Ameland- Oost veel sterker afgenomen dan op Ameland-West.10 
Graag hadden wij nader onderbouwd gezien of en zo ja hoe groot de invloed van 
bodemdaling op de sedimentsamenstelling en daarmee samenhangend het voorkomen van 
vogelsoorten. 
 
Overstroming Broedvogelgebieden  
 
Velduil 

De betrokken Natura2000-gebieden zijn voor aangewezen verschillende broedvogels, 
waaronder de Velduil. De Velduil verkeert in een zeer slechte staat van instandhouding.11 
Omdat er voor de Velduil een verbeterdoelstelling geldt voor zowel de omvang als van de 
kwaliteit van het leefgebied, moet iedere verdere aantasting dan ook als ‘significant’ worden 
beschouwd.  

De Velduil is zeer trouw in het kiezen van broedgebied. Door bodemdaling kan de 
overstromingsfrequentie toenemen, waardoor er mogelijk meer kuikens zullen verdrinken. De 
broedlocatie van de Velduil op Ameland is voor een groot deel de kwelder de Hon. In het 
broedseizoen kan de kwelder bij extra zeewaterverhoging (veroorzaakt door springtij met 
noordenwind) onder zeewater spoelen. Uit waarnemingen van It Fryske Gea is gebleken dat 
vorig jaar 2 van de 3 nesten daardoor zijn weggespoeld. Het gaat hier echter maar een extra 
verhoging van ongeveer 10 tot 40 cm extra verhoging; een kleine verhoging kan dus grote 
gevolgen hebben.  

Dit potentiële gevaar komt volgens ons in de PB onvoldoende aan de orde. Wij willen 
daarom dat onderzocht wordt in hoe groot het gevaar is dat de broedgebieden van de Velduil 
overstromen en in welke mate de bodemdaling veroorzaakt door de aardgaswinning hieraan 
kan bijdragen.  
 
Overige broedvogels 
 

De betrokken Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor diverse vogelsoorten, 
waarvan een aantal met een slechte staat van instandhouding. Voor de broedvogels, zoals 
de Noordse Stern, de Kluut , de Bontbekplevier, de kleine Mantelmeeuw en de Visdief kan  
 

                                                
10

 M. Kersten, ‘Wadvogels op Ameland-Oost. Verandering van het aantal wadvogels op Ameland-Oost sinds het begin van 

de gaswinning in 1986’, 2005. p. 16. 

11
  Zie de Soortendatabase van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Link: 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/asp/page.asp?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=693. 
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bodemdaling door gaswinning een probleem zijn. Bij andere broedvogels kwamen we in de 
PB (p. 70 e.v.) de volgende zin tegen over het gevaar van de verhoogde 
overstromingsfrequentie van vogelbroedgebieden: “Inundatiefrequentie kwelder kan 
toenemen, maar vogels zullen zich aanpassen door hoger te gaan nestelen”. Op p. 69 van 
de PB kwamen we de volgende passage tegen: “De verwachting is dat het effect van de 
verlaging van de kwelders door de wijziging van de bodemdaling te niet wordt gedaan door 
de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie. Deze verwachting is mede gebaseerd op de 
verwachting dat de broedvogels, wanneer de veranderingen in hun broedmilieu te 
onderscheiden zijn van de jaar op jaar variatie in overstromingen, adaptatie aan de situatie 
gaan vertonen en hoger op de kwelder gaan broeden.” 

Bij de laatste passage wordt een verwachting op een verwachting wordt gebaseerd. 
Op grond van Europese jurisprudentie mogen er echter in een PB geen preliminaire 
constateringen staan.12 Dit betekent dat de in een PB gedane constateringen en conclusies 
gebaseerd moeten zijn op concreet onderzoek en praktijkvoorbeelden. In de PB staat echter 
niet op grond van welke concrete en praktijkvoorbeelden we nu met zekerheid kunnen 
zeggen dat een overgrote meerderheid van de vogelsoorten (vrijwel) gegarandeerd hoger 
zullen nestelen als de overstromingsfrequentie toeneemt. Dit klemt temeer omdat er 
omstandigheden aanwezig zijn waardoor betwijfeld kan worden of broedvogels daadwerkelijk 
hoger op de kwelder gaan broeden. Vogels die hoger op de kwelder gaan broeden, moeten 
grotere afstanden afleggen naar het voedsel op het wad. Dit is vooral voor soorten die hun 
kuikens langdurig voeren, zoals de Scholekster, een belangrijke beperkende factor voor het 
broedsucces.13 

Arcadis gaat in boven geciteerde passsage voorbij aan het feit dat bodemdaling niet 
direct zichtbaar is in de vegetatie, en dat een toename van overstromingsfrequenties voor 
vogels uitermate lastig in te schatten is. Bovendien laat Arcadis na om gebruik te maken van 
relevant onderzoek op dit punt.14 Het rapport dat in opdracht van de NAM is opgesteld over 
de effecten op broedvogelsucces door bodemdaling door gaswinning op de locatie waarover 
het hier in de PB gaat is niet gebruikt, terwijl daarin de ‘expert judgement’ van Arcadis totaal 
onderuit gehaald wordt. Door geen gebruik te maken van relevant en openbaar beschikbaar 
onderzoek kan niet anders geconcludeerd worden dat de PB van Arcadis niet een volledige 
weergave is van de huidige stand van de wetenschap. Voordat er vergund kan worden dient 
een PB te worden aangeleverd door de NAM, die wel op basis van de huidige stand van de 
wetenschap is gebaseerd! Daar komt bij dat het weinig zinvol is te monitoren en onderzoek 
te laten verrichten als je vervolgens de gegevens uit die monitoring niet gebruikt om 
kennisleemtes op te vullen waarvoor in het verleden de monitoring juist is opgezet. 

 
 

                                                
12

 Arrest Hof van Justitie, 20 september 2007, Europese Commissie vs. Italië, zaak C-304/05, r.o. 67. 

13
 M. van der Pol e.a., ‘Klimaatverandering, verhoogde overstromingsrisico’s en kwelderbroedvogels’, De Levende Natuur, 

pp. 123-128. 

14
 Rapport monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost, evaluatie na 23 jaar gaswinning, 

begeleidingscommissie bodemdaling Ameland, oktober 2011 deel 3. 
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In het rapport monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost van oktober 

2011 wordt gekeken naar een situatie waarin geen en waarin wel bodemdaling optreed. 
Hierin wordt geconcludeerd dat de overstromingsrisico’s voor de periode 2009-2050 veel 
hoger liggen in het gebied waarin bodemdaling optreedt ten gevolge van de gaswinning. Een 
populatieafname van de scholekster in het studiegebied Nieuwlands Reid lijkt dan ook vrijwel 
zeker. Op p. 69 wordt als volgt vermeld: ‘een populatieafname van de Scholekster in het 
studiegebied Nieuwlands Reid lijkt dan ook vrijwel zeker. In essentie voorspellen we dat een 
belangrijk deel van het studiegebied op het Nieuwlands Reid ongeschikt wordt als 
broedgebied voor de Scholekster als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling. Het lijkt 
aannemelijk dat de Scholekster niet van een territoriale soort in een kolonievogel zal 
veranderen, die zich in kolonies zal concentreren op de overgebleven hogere delen, maar 
dat het aantal territoria zal afnemen.’ 

Dit effect dat dus duidelijk optreedt ten gevolge van de huidige gaswinning zal worden 
versterkt door het uitbreiden van deze gaswinning 

Opgemerkt dient nog te worden dat de berekeningen in het rapport bodemdaling 
Ameland-Oost uitgaat van een eindsituatie van 32 cm bodemdaling. De extra 6 cm waar de 
PB van uit gaat voor de wijziging van de activiteit zijn nog niet eens meeberekend.  

In de PB wordt gesteld dat vogels zich wel aanpassen. Dit is niet op enige 
onderbouwing gestoeld. Verondersteld wordt dat broedvogels hogerop de kwelder gaan 
nestelen. Het is echter de vraag of dat aannemelijk is? Volgens Van der Pol e.a. zijn 
overstromingsrisico’s voor vogels zeer moeilijk in te schatten. Daarnaast laten volgens Van 
der Pol e.a. de weinige studies over adaptatie aan overstromingsrisico’s echter zien dat na 
een overstroming vogels op exact dezelfde plaats hun nest bouwen.15   

Het is ook de vraag of de kweldervegetatie lineair de bodemdaling volgt. Uit 
monitoring is gebleken dat vegetatie lang blijft staan in gebied dat eigenlijk al niet meer de 
optimale omstandigheden heeft. Vogels kunnen de bodemdaling niet waarnemen omdat de 
vegetatie nog steeds dezelfde is. Vraag is of vogels bij veranderde vegetatie wel andere 
locaties zoeken, sommige soorten schijnen erg honkvast te zijn. Voor de Scholekster, 
misschien de enige vogel waarvan er al wel relevant onderzoek beschikbaar is het niet 
aannemelijk dat deze aanpassing optreed. ‘ Het feit dat overstromingen een zelden 
voorkomende extreme gebeurtenis zijn maakt zo’n aanpassing aan het toegenomen risico 
extra moeilijk. ‘ Extra probleem is dat eenmaal gevestigde Scholeksters alleen binnen het 
eigen territorium de hogere delen kunnen opzoeken. ‘ Scholeksters zijn zeer plaatsgetrouw 
en kunnen niet zomaar van territorium veranderen.’ (p.90 rapport ameland-oost). Zowel voor 
de Scholekster als voor andere vogelsoorten is niet inzichtelijk gemaakt wat het 
(kwantitatieve ) effect is van bodemdaling door gaswinning.  

Gezien de aanwijzingen uit de wetenschap mag er niet vanuit worden gegaan dat 
vogels zich aanpassen aan een toename van de overstromingsfrequentie. Er dient dus 
berekend te worden wat het effect op populatieniveau is als de broedvogels binnen het 
bodemdalinggebied niet verhuizen naar hoger gelegen delen. Er dient dus alsnog een worst-
case benadering te worden gekozen in plaats van de in de passende beoordeling gekozen 
best-case. 

 

                                                
15

 M. van der Pol e.a., ‘Klimaatverandering, verhoogde overstromingsrisico’s en kwelderbroedvogels’, De Levende Natuur, 

pp. 123-128. 



 11 

 
 
Zonder nader onderzoek is het onmogelijk om een significant negatief effect op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor diverse vogelsoorten die broeden binnen het 
bodemdalinggebied op voorhand uit te sluiten. In de PB ontbreekt elke kwantificering van de 
effecten van bodemdaling door gaswinning op het broedsucces van vogels. Het is dan ook 
niet mogelijk op basis van deze zeer gebrekkige onderbouwing van de PB de vereiste 
zekerheid over het uitblijven van significante effecten te verkrijgen, nu in de wetenschap een 
zeer duidelijk verband gelegd is tussen bodemdaling door gaswinning, toename van 
overstromingsfrequentie en verminderd broedsucces. Duidelijke kwantificering van wat dit 
verminderd broedsucces betekent voor de verschillende vogelsoorten is noodzakelijk voordat 
een uitspraak kan worden gedaan over de gevolgen van de activiteit op de 
instandhoudingsdoelstellingen. Na het bepalen van het effect op populatieniveau dient 
vervolgens ook gecumuleerd te worden met andere activiteiten die impact hebben op de 
vogelstand. Gezien het feit dat het wetenschappelijk aannemelijk gemaakt is dat 
Scholeksters niet op hoger gelegen delen zullen gaan nestelen en dat door de bodemdaling 
door de huidige gaswinning al een duidelijk aanwijsbaar effect berekend is (en dit zeker nog 
zal toenemen door de wijziging van de vergunning), Hierbij dient onderbouwd te worden hoe 
groot de populatieafname per vogelsoort zal zijn als gevolg van de bodemdaling door huidige 
en uitbreiding van de gaswinning gezamenlijk,  verzoeken wij u dan ook dat u de effecten op 
vogels door gaswinning correct, volledig en naar de huidige stand van de wetenschap te 
laten beoordelen.  
 
Wijze van cumulatie 
 
Cumulatie 
 

De wijze van cumulatie die gehanteerd wordt in de PB is onvolledig. Er wordt enkel 
gecumuleerd met activiteiten die gelijksoortige effecten hebben. In de PB wordt dit als 
bodemdaling omschreven. Door deze wijze van cumulatie wordt onvolledig gecumuleerd. 
Het is uiteraard logisch om gelijksoortige effecten bij elkaar ‘op te tellen’. Niet vergeten mag 
worden dat ook ongelijksoortige effecten cumuleren. Dit deel van de cumulatie heeft in de PB 
niet plaats gevonden. Hierdoor wordt voorbij gegaan aan het doel waarvoor de cumulatie 
plaatsvindt. Beoordeeld moet worden of deze activiteit, alleen of in combinatie met andere 
activiteiten een significant negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen van de Natura-
2000 gebieden. Neem bijvoorbeeld de droogvallende platen in het Natura 2000-gebied 
Waddenzee. Niet alleen door de gaswinning door de NAM neemt het oppervlak af. Ook door 
bijvoorbeeld de geplande zoutwinning zal het plaatareaal afnemen. Naast deze effecten die 
aan bodemdaling gerelateerd zijn, zijn er ook andere activiteiten die ingrijpen op het areaal. 
Zo treedt er door de aanleg van de koelwateruitlaten voor de energiecentrales in de 
Eemshaven ook een verlies van plaatareaal op. Door niet te cumuleren met alle activiteiten 
in de onderscheidenlijke Natura 2000-gebieden die aangrijpen op de beschermde waarden 
van de Natura 2000-gebieden wordt een geleidelijke degradatie van de natuurwaarden in de 
hand gewerkt. Deze wijze van cumulatie is dan ook in strijd met de Natuurbeschermingswet 
en de Habitatrichtlijn. Doel is immers om te waarborgen dat het totaal van aantastingen van 
de beschermde waarden geen significant effect heeft. Dit kan enkel worden gewaarborgd als 
er een volledige cumulatie plaatsvindt. Het zal voor grote Natura 2000-gebieden zoals de  
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Waddenzee en de Noordzeekustzone, waar vele activiteiten in plaatsvinden van diverse 
geleding zeker een uitdaging zijn om tot een juiste cumulatie te komen, maar dit is wel de 
enige weg om het behoud van de unieke waarden daadwerkelijk te waarborgen. Wij 
verzoeken u dan ook een volledige cumulatie te laten uitvoeren. Niet enkel kijken naar de 
gelijksoortige effecten maar juist ook naar de niet gelijksoortige effecten en vervolgens naar 
het gevolg van het totaal op de instandhoudingsdoelen.  
 
Huidige gaswinning meenemen in de passende beoordeling 
 

Op pagina 6 van de PB staat dat de effecten van de huidige gaswinning niet zijn 
meegenomen omdat de huidige gaswinning wordt gezien als bestaand gebruik. Op pagina 
17 van de PB staat dat de bodemdaling ten gevolge van de bestaande winning niet is 
meegenomen bij de analyse van de effecten. Wij betwijfelen of het geheel van de al 
vergunde gaswinning kan worden aangemerkt als bestaand gebruik en dat dit impliceert dat 
de gevolgen niet behoeven te worden beoordeeld. Aangezien de huidige gaswinning 
gewijzigd wordt dienen ook de effecten van de huidige gaswinning te worden beoordeeld. De 
gaswinning is 1 ondeelbaar project, waarbij het onmogelijk is te bepalen welke kubieke meter 
gas onder de huidige vergunning, of onder de wijziging van de vergunning valt. Daar komt bij 
dat een groot deel van de effecten van de huidige vergunning nog moet optreden en niet 
gescheiden kan worden van de effecten die op zullen treden als gevolg van de wijziging van 
de huidige vergunning. De gevolgen van de huidige gaswinning hadden dan ook 
meegenomen moeten worden in de PB. 
 
Bij de cumulatie is niet specifiek gekeken naar de soorten 
 

In een PB moeten de gevolgen worden beschreven en beoordeeld, die een 
plan/project kan veroorzaken op de soorten waarvoor een gebied als speciale 
beschermingszone is aangemeld.16  
In de PB bij de ontwerp-Nbwetvergunning staat dat het cumulatieonderzoek betrekking heeft 
op gelijksoortige effecten. Uit de Passende Beoordeling blijkt dat er gekeken is naar plannen 
of projecten die leiden tot bodemverlaging, areaal- en kwaliteitsverschuivingen in de duinen 
of kwelders en vergroting van het kombergingsvolume in de Waddenzee.17  

Dit neemt echter niet weg dat er ook specifiek naar de cumulatieve effecten voor de 
diverse soorten had moeten worden gekeken. Andersoortige effecten kunnen ook gevolgen 
hebben voor de staat van de instandhouding van soorten  
 
Behoud onafhankelijke monitoringscommissie 
 

 
 

                                                
16

 Conclusie A-G, 19 april 2007, Europese Commissie vs. Italië, zaak C-304/05. nr. 47. 

17
 Passende beoordeling, p. 83. 
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In het monitoringsprogramma Ameland dat is aangehecht is bij de ontwerp-

Nbwetvergunning staat dat de rapportages worden toegezonden aan het bevoegd gezag. 
Onduidelijk is of de rapportages eerst worden toegezonden aan de Begeleidingscommissie 
monitoring bodemdaling Ameland/Commissie Bodemdaling Ameland. Wij vinden dat deze 
Commissie goed werk heeft verricht en we verzoeken daarom dat ervoor zorg gedragen 
wordt dat de Commissie Bodemdaling Ameland zijn huidige taak kan blijven voortzetten na 
de wijziging gaswinning. De maatschappelijke betrokkenheid is door deze commissie heel 
direct en groot. De commissie dient haar sturende invloed te behouden. 
 
Natuurbescherming 
 

Het Waddengebied is een natuurgebied dat van mondiaal belang is. Toch staat ook 
het gebied constant onder druk en worden er nog altijd potentieel schadelijke activiteiten in 
het Wad gepland, het winnen van aardgas is er maar één van. De opbrengsten van deze 
activiteiten is vaak maar tijdelijk en daarom moeten we er voor zorgen dat deze tijdelijke 
activiteiten niet zullen leiden tot permanente schade aan de natuur. Het lijkt het ons wenselijk 
om een aanpak te creëren waarmee onzekere en onbekende fluctuaties en ontwikkelingen 
binnen de natuurgebieden opgevangen kunnen worden. Als de natuur in een goede staat is, 
is de buffer tegen schade door activiteiten groter. 
 
Puntsgewijze opmerkingen PB 
 

Het studiegebied voor de passende beoordeling (zie p. 17) is afgeleid van de 
contourverschillenkaart. De effecten van de gaswinning strekken zich verder uit dan het 
gebied op de contourverschilkaarten. Op p. 50 van de PB wordt ook erkend dat de 
veranderingen als gevolg van bodemdaling zich uitsmeert over een veel groter gebied dan 
de bodemdalingsschotel. Wij zijn van mening dat ook de effecten van de zandsuppleties en 
de herverdeling van sediment moeten worden beoordeeld. Op p. 52 van de PB wordt 
aangegeven dat er nog veel onduidelijk is over de ontwikkeling van de zeereep met de 
suppleties en dynamisch kustbeheer. Wel wordt aangegeven dat er veel sediment in 
beweging is in de vooroever. Wat de oorzaak hiervan is en wat de eventuele gevolgen blijft 
onduidelijk. 

Er wordt gesteld dat de productiecapaciteit niet toeneemt, maar dat is afhankelijk van 
hoe productiecapaciteit gedefinieerd wordt. Door langer meer te produceren neemt de 
productiecapaciteit over de gehele looptijd van het project wel degelijk toe. 
 
Vogels 
 

Voor in het water foeragerende vogels wordt niet gekeken naar de toename van 
sediment in het water in verband met de vertroebeling (zie p. 39 PB). Ook de precieze 
afname van het broedareaal blijft onduidelijk. Onduidelijk is ook hoeveel plaatareaal 
benthoseters minder ter beschikking hebben als de sedimentatie achterblijft bij de 
bodemdaling. Ook de afname van areaal hoge kwelder als foerageergebied voor bepaalde 
vogels is onduidelijk. Of mogelijke verdieping of toenemende vertroebeling effect heeft op de 
voedselbeschikbaarheid voor duikeenden blijft onduidelijk. 
 
Sedimentatie 
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Op p. 57 van de PB wordt verwezen naar een rapport van Wang waarin berekend is 

wat de invloed is van de bodemdaling door gaswinning. Vraag is of de berekeningen uit dit 
rapport niet herzien zouden moeten worden nu er meer en langer gaswinning gaat 
plaatsvinden. Wellicht dat deze modellering ook aangepast is of dient te worden net zoals die 
van de bodemdalingvoorspellingen? Hoe is de verandering van winning en de andere vorm 
van de bodemdalingschotels meegenomen? Liggen de schotels nog met hetzelfde volume in 
dezelfde kombergingsgebieden en is het wantij nog opgeschoven? Daarnaast komt nog de 
vraag of het niet netter was geweest om de afname van het plaatareaal in ha. te vermelden 
in de PB. Nu wordt enkel gesteld dat het verwaarloosbaar is, maar om wat voor omvang het 
dan wel gaat wordt niet vermeld. Ook wordt niet vermeld hoe ‘tijdelijk’ tijdelijk is? Op p. 70 
van de PB wordt gesteld dat er een theoretische tijdelijke afname is van het sedimentvolume. 
Dit lijkt onjuist aangezien er een reële sedimentvraag moet zijn om het proces op gang te 
krijgen en te houden en niet een theoretische. Vervolgens wordt aangegeven dat door deze 
‘wijziging’ een verandering zal optreden in de sedimentvraag. Vervolgens is niet 
gespecificeerd wat de omvang van dit sedimentvolume is. Uit de PB is dan ook niet af te 
leiden of dit om een niet meetbare of merkbare verandering zal leiden. Ook wordt niet 
gekeken of de sedimentatiesnelheid, zoals die in het verleden bepaald is, nog wel juist is. 
 
Zandbanken en platen 
 

Op p. 58 van de PB worden de effectketens voor zandbanken en zandplaten 
beschreven. Uit de PB wordt niet duidelijk wat nu het effect is van bodemdaling en de 
toenemende sedimentatie op de zand-slikverhouding van de platen en de vestiging van 
schelpdieren. Vervolgens wordt gesteld dat gaswinning een positief effect heeft op het 
oppervlak H1110? Hoe groot is deze oppervlaktetoename, en hoe groot is dan de afname 
van H1140? Wat is de invloed op de kwaliteit van H1110 en H1140 van meer vertroebeling, 
hogere stroomsnelheden,getijdeamplitude, etc.? Er wordt niet gemeld met welk percentage 
de stroomsnelheid toeneemt, de getijdeamplitude veranderd, etc. Hoeveel oppervlakte er 
van het droogvallend plaatareaal verdwijnt (worst-case) door bestaande en uitbreiding van 
de gaswinning is niet duidelijk. Ook vragen wij ons af hoeveel droogvallend plaatareaal er 
verdwijnt in cumulatie met andere activiteiten ( bouw energiecentrales Eemshaven, 
bestaande gaswinning Zuidwal, geplande zoutwinning door Frisia, geplande gaswinning door 
Vermilion, havenuitbreidingen, baggeractiviteiten, klimaatsverandering, etc. in de 
Waddenzee?  

Ook zijn er vragen ten aanzien van de sedimentopbouw. Onduidelijk is of de 
sedimentsamenstelling door dit project veranderd waardoor het bijvoorbeeld grofzandiger en 
minder slikrijk wordt. Een verandering in sedimentsamenstelling kan voor bepaalde soorten 
een gunstige uitwerking hebben en voor andere een ongunstige.  
 
Kwelders 
 

In de PB wordt voor de habitattypen H1310A, H1310B en H1330A een verlaging 
geconstateerd. Onduidelijk is om welke oppervlaktes dit gaat en hoeveel van de 
desbetreffende habitats (worst case) toe- of afnemen binnen de verschillende  
 
 
 



 15 

 
 
habitatrichtlijngebieden. Ook de kwelders met slijkgrasvegetatie (H1320) kunnen dalen 
beneden de optimale waterdiepte. Staat het vast dat effecten op het slijkgras uit te sluiten 
zijn? 

Voor H1310A wordt op p. 87 van de PB een grenswaarde van -15 cm aangegeven. 
Gesteld wordt dat door 6 cm bodemdaling geen effect zal optreden, maar er vindt ook nog 
voortgaande bodemdaling plaats. Hoeveel is dit gezamenlijk en blijft de daling dan nog onder 
de grenswaarde? 
 
Duinen 
 

Op p.75 van de PB blijkt dat in het studiegebied de Grijze duinen tussen 2010 en 
20xx afnemen met 0,2 ha. Vraag blijft dus of deze extra afname veroorzaakt door de 
gaswinning, in combinatie met andere activiteiten die van invloed zijn op de Grijze duinen, 
als prioritair habitattype met verbeteropgave, niet als significant beoordeeld moet worden?  
 
Zeehonden 
 

In de PB (p.69) wordt gesteld dat het plaatareaal afneemt. Dit wordt als 
verwaarloosbaar klein omschreven ten opzichte van de natuurlijke dynamiek van het 
systeem. Hoe groot is deze verwaarloosbare afname van het plaatareaal in ha. en 
procentueel ten opzichte van het minimaal droogvallend plaatareaal? Wat is het effect van 
nog minder beschikbaar plaatareaal door gaswinning in juist die periodes dat het areaal al 
door natuurlijke dynamiek minimaal is? 
 
Tabellen 
 

In tabel 5 op p. 70/71 staan diverse niet (nader) onderbouwde gevolgtrekkingen. 
In tabel 6 op p.78/79 van de PB wordt aangegeven dat er voor een aantal habitattypen een 
toename van het areaal verwacht wordt. Vervolgens neemt geen enkel habitattype in 
omvang af. Hoe is dit mogelijk? 
 
Zandsuppleties 
 

Onduidelijk is of er voor deze wijziging ook zandsuppleties noodzakelijk zijn. Als er 
zandsuppleties noodzakelijk zijn dienen de effecten daarvan ook in deze PB beoordeeld te 
worden. In tabel 8 op p. 84 worden de volumes zand die gesuppleerd zijn in de afgelopen 
jaren weergegeven. Onduidelijk is hoeveel hiervan bedoeld is om de gaswinning te 
compenseren. Ook komt niet helder naar voren in de PB hoeveel zand er de komende jaren 
nog voor deze activiteit gesuppleerd gaat worden. Op p. 84 wordt gesteld dat niet 
gecumuleerd hoeft te worden met zandsuppleties omdat deze andere directe ecologische 
gevolgen heeft dan bodemdaling. Dit is een onjuiste redenering. Zandsuppleties kunnen 
invloed hebben op de kwaliteit en kwantiteit van H1110 en H1140. Op deze habitattypen 
heeft ook bodemdaling zijn impact. Door suppleties zal er meer vertroebeling optreden en 
bodemleven vernietigd worden. Door bodemdaling zal meer sedimentimport nodig zijn, door 
de verdieping nemen stroomsnelheden toe, zal de vertroebeling toenemen en het areaal  
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H1140 verkleinen. Zandsuppleties en bodemdaling door gaswinning hebben beide een 
impact op dezelfde habitattypen ondanks dat het 2 verschillende soorten ingrepen zijn.  
Op p. 17 van de ontwerp- natuurbeschermingswetvergunning wordt gesteld dat een extra 5-
10 % suppleren geen nadelige effecten heeft. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat de 
effecten gecumuleerd dienen te worden en niet in omvang vergeleken. 
 
Vrijkomende stoffen 
 

Op p. 86 wordt gesteld dat de gaswinning geen bron is van atmosferische depositie 
van stikstof. Dat kan wel juist zijn maar het is vervolgens wel de vraag welke stoffen er dan 
wel vrij komen. In het winningsplan Ameland wordt vermeld dat er voor eigen gebruik 30 mln 
Nm3 gas per jaar verbruikt wordt. Welke stoffen daarbij vrijkomen is niet vermeld. Er worden 
ook geen verplichtingen opgelegd om de uitstoot te reguleren. Vraag is dan welke stoffen en 
in welke hoeveelheden uitgestoten worden per jaar en wat het effect daarvan is op de 
beschermde natuurwaarden, waarbij bijzondere aandacht dient te zijn voor de prioritaire 
Grijze duinen. 

In het winningsplan wordt op p. 12 tevens vermeld dat er in beginsel geen restgas 
wordt afgefakkeld of afgeblazen. Hieraan wordt geen enkel voorschrift verbonden. Ook 
worden de mogelijke effecten niet beoordeeld. 
 

Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: 
 
 
Algemene opmerkingen 
 

Nu er een gewijzigd winningsplan vragen wij ons af of er ook niet een nieuwe 
passende beoordeling naar de huidige stand van de wetenschap nodig is om eventuele 
andere effecten in kaart te brengen. Een wijziging van het winningsplan waarbij o.a. de 
bodemdalingscontouren zijn veranderd vereist ook een nieuwe Nbwetvergunning. 
 
 
Conclusie 
 

Hoe groot de gevolgen van de gaswinning zijn voor de natuurwaarden hangt nauw 
samen met de hoeveelheid en het verloop van de bodemdaling in ruimte en tijd. Het is een 
feit dat het model, dat in 2006 nog breed gedragen werd, en als juist en onfeilbaar 
voorgesteld werd nu toch niet meer optimaal voldoet. Het is uitermate lastig gebleken om tot 
een model te komen dat het verloop van de bodemdaling correct en nauwkeurig kan 
voorspellen. De onzekerheden over het gedrag van de individuele velden in zowel de begin 
als de eindfase van de winning spelen hierin  een rol.  

Door gebruik te maken van meerdere modellen kan worden verzekerd dat de worst-
case benadering al in het begin van de beoordeling wordt toegepast. Graag zouden wij zien 
dat er een breed gedragen traject wordt opgezet om gezamenlijk met behulp van  
 



 17 

 
 
onafhankelijke experts de verschillende modelleringen toe te passen en te beoordelen. Om 
zo het reële worst case scenario voor de bodemdalingsmodellering breed gedragen te 
herijken. Op basis van de uitkomst zou, gezien de vele nieuwe plannen voor 
sedimentbeïnvloedende activiteiten in de Waddenzee en Noordzeekustzone een nieuwe  
Integrale bodemdalingstudie Waddenzee 1998 wenselijk zijn. Wij verzoeken u een dergelijk 
traject, waarbij alle stakeholders betrokken dienen te worden, te faciliteren. 
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